
Bergkunstreisen i Trøndelag

Helle Vangen Stuedal
Trøndelag fylkeskommune – Seksjon kulturminner



Trøndelags fantastiske bergkunst

• Er laget gjennom 4000 år, 
fra steinalderen og inn i
jernalderen. 

• Er laget i et mangfold av 
teknikker: maling –
hugging – rissing med 
stein eller metall…

• Stort mangfold i uttrykk.

Evenhus i Frosta



Holtås, Levanger Nytjørnan LierneBardal, Steinkjer



Trøndelags fantastiske bergkunst

• Er laget gjennom 4000 år, fra
steinalderen og inn i
jernalderen. 

• Er laget i et mangfold av 
teknikker: 

maling – hugging – rissing
med stein eller metall…

• Stort mangfold i uttrykk.

• Tradisjoner fra Marokko til Ural 
møtes i det trønderske
landskapet.

Evenhus i Frosta



Gi publikum kunnskap og 
opplevelser med grunnlag i den 
trønderske bergkunsten. 

Bergkunstreisen skal

• skape grunnlag for reiselivsutvikling.

• gi best mulig tilgjengelighet for flest

mulige (UU).

• Sørge for bærekraftig tilrettelegging.

Hovedmål og delmål med prosjektet

Bølareinen ved Snåsavatnet



Nesten 20 % av Norges nasjonale bestand 
ligger i Trøndelag.

En liten del av alt vi har er prioritert for 
tilrettelegging.

Omfang



Prosjektorganisering

Styringsgruppe:
Steinkjer kommune

Ordfører
Stjørdal kommune

Varaordfører
Kommunesjef samfunn

Stiklestad nasjonale kultursenter
Direktør
Leder Stjørdal museum Værnes

Vitenskapsmuseet
Leder seksjon for arkeologi og kulturhistorie

Trøndelag fylkeskommune
Direktør for Plan, Næring kulturminner
Direktør for Kultur og folkehelse
Seksjonsleder kulturminner
Saksbehandler m/ ansvar for museum

Felles arbeidsgrupper
- Markedsføring
- Innholdsproduksjon
- Overvåkning

Arbeidsgrupper for hver lokalitet:
- Prosjektleder
- En eller to representanter for kommunen
- Grunneier
- Hvis aktuelt lokal opplevelsesbedrift, 

museum, historielag e.l. 

Aktuelle undergrupper tilpasset hver lokalitet: 
Jernbanesikkerhet, avklare rasproblematikk







Å skape en reise: Et eget  
innholdsprosjekt

• Skilttekster

• Kulminfilm 3-4 minutter til 
hver lokalitet

• Omvisermanus 20 min aktiv 
taletid

• Wikipediaartikler

• Fylkeskommunens eget 
skiltmal

• NAFs reiseguide

Pål Ødegård gjør Kulminopptak på Grøtte i Selbu 



• Intensjonsavtaler
• Investeringsplaner.
• Skjøtselsplaner med 10 

års varighet: felles 
ambisjonsnivå, enkle 
driftsløsninger og lokal 
forankring. 

Stykket i Indre Fosen



trondelagfylke.no | fb.com/trondelagfylke





Budsjettfordeling 

Fylkeskommunal bevilgning:
Prosjektledelse, tre år 3 000 000
Fellesutgifter 1 750 000
Større lokaliteter 5 500 000
Mellomstore 1 800 000
Mindre lokaliteter 2 000 000
Totalt: 14 000 000

Tilskudd fra andre som går 
direkte til lokalitetene:

På Bøla i Steinkjer bidrar:
Riksantikvaren anlegg 250 000
Riksantikvaren verdiskaping 250 000
Sametinget anlegg 300 000

Leirfall
Riksantikvaren tilrettelegging 330 000



Museum og kompetansesenter for 
bergkunst ved Sjørdal museum Værnes

Mulige funksjoner i et 
kompetansesenter for bergkunst:

1. Bidra til helheten i rundreisen

2. Guideopplæring/sertifisering

3. Skjøtsel, kan tilby tjenester 

Mulig funksjoner i et museum:

1. Forskningsbasert formidling

2. Moderne basisutstilling åpen 

hele året

3. Vandreutstillinger til regionen

4. DKS-produksjoner

5. Arrangement




